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Verslag Klankbordgroep Wertha boulevard te Weert
Klankbordgroep nr. 7
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Groenkamer Stadhuis Weert

Aanwezig:

Monique Bessems – Gemeente Weert

MB

Paul Heijmans – WSP InfraOntwikkeling

PH

Gio de Monte – BBJ

GdM

Servaas Breeuwer

SB

Fr. Janssen

FJ

M. Marechal

MM

Esther Mierlo

EM

Peter van Akkerveken

PvA

Joseph van Es

JvE

Maurice Neijens

MN

Martin van den Berg

MvdB

Jac Smolenaers

JS

Sandra Peeters

SP

Rob vd Boom (Bouwbedrijf Mertens)

RvdB

Henri Smeets (Land van Horne)

HS

Afw. mk

De overige leden hebben zich afgemeld

1. Opening en mededelingen
GdM opent de 7e klankbordgroep en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag vorige Klankbordgroep nr. 6
Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerking akkoord bevonden.
3. Wat ging goed en wat kon beter in het afgelopen 5 maanden
• De deur naar de garage wordt door gebruikers van Jongen met een klap dichtgegooid
hetgeen overlast veroorzaakt. GdM zal dit onder de aandacht brengen bij de gebruikers;
• Gemotoriseerd verkeer rijdt nog frequent tegen de richting in. MB antwoord dat
stadstoezicht hier direct op reageert en tevens bekeurd;
• Er ligt veel afval van de bouwvakkers bij de Mouttoren. GdM zal aan BBJ doorgeven het afval
op te ruimen;
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•

Status vergunning parkeren en de gele trottoirband. MB verwoord de mail van de
parkeerregisseur:

4. Woningbouw planning komend kwartaal
De oplevering van Blok A staat gepland vanaf januari. Voor de verhuizers zullen tijdelijke
voorzieningen worden getroffen middels loopplanken en een puinverharding naar de parkeergarage.
5. Wegenbouw planning komende kwartaal
We zijn gestart met de reconstructie van de Penitentenstraat fase 1 tussen de Energiestraat en de
Rumoldusstraat. De werkzaamheden worden voor de Kerstvakantie afgerond. Fase 1 van de
Penitentenstraat gaat uiterlijk 20 december weer open als 1-richting weg. In de week van 20
december zal geasfalteerd worden en is de parkeerkelder aan de Penitentenhof 1 dag niet te
gebruiken. De klankbordgroep vraagt om een alternatieve parkeergelegenheid. PH en GdM zullen
hiervoor zorgen en de exacte dag kenbaar maken aan alle bewoners/gebruikers.
6. Voortgang ontwikkeling fase 2
Met de bouw van de 22 woningen wordt in mei 2020 gestart.
De appartementen rondom de Mouttoren gaan rond de Kerst in de verkoop. Het betreft 10
appartementen 3 laags + Penthouse.
De Mouttoren zal in Q1 en Q2 van 2020 gerenoveerd en wind- en waterdicht gemaakt worden.
7. Status kunstwerk in park
MB geeft de status weer van het kunstwerk:
• Van de 8 geselecteerde kunstenaars zijn er 4 die een kunstwerk hebben aangeboden;
• Naar aanleiding van de pitch in oktober wordt komende dinsdag 3 december door het
college een keuze gemaakt;
• MB zal de Klankbordgroep hierna informeren.
8. Land van Horne
De heren RvdB en HS geven beide tekst en uitleg over de verbouwing van het nieuwe kantoor van
Land van Horne in de Poort.
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9. Wat verder ter tafel komt
• Een van de Ceres bewoner verwacht dat de grindstrook in de toekomst gebruikt zal gaan
worden als wandelpad. PH verwacht dit niet aangezien parallel aan de grindstrook een
trottoir wordt aangelegd van betontegels. En betontegels loopt aanzienlijk comfortabeler
dan grind;
• Vanuit Ceres kan is de technische installatie op het dak van blok B en C ontzettend zichtbaar.
GdM geeft aan dat hieraan niets gewijzigd kan worden;
• PvA geeft de heren van Land van Horne complimenten over de presentatie;
• MvdB geeft aan dat er een lichtmast is verwijderd aan de Industriekade. GdM gaat dit na.

10. Vaststellen volgende klankbordgroep
De volgend klankbordgroep is op 5 maart 2020 van 19.00-20.30uur in de Groenkamer van het
Stadhuis.
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